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FONETIKAI ELEMZÉSEK A SPONTÁN BESZÉDBEN: 
ALAPOK, KIHÍVÁSOK

Gósy Mária -  Horváth Viktória

Bevezetés
A fonetika tudományának viszonylag hosszú utat kellett megtennie a hang

tól a beszédig. Noha annak felismerése, hogy a beszédet hangok sorozatai al
kotják, nem új, mégis a tudományos gondolkodás változása és sok kutatás 
kellett ahhoz, hogy a beszédet a maga egészében vizsgálják. Miért? A szem
lélet -  mondhatjuk, évszázadokon át -  az volt, hogy a beszéd alkotóelemeit 
kell vizsgálni, tehát például hangokat vagy szótagokat. Ez módszertanilag is 
egyszerűbb volt, és átlátható eredményekhez vezetett. A kontextushatás elem
zése már annak a felismerését mutatja, hogy a beszédhangok változékonyak, 
módosulnak aszerint, hogy milyen hangkörnyezetben fordulnak elő. A be
szédkutatás három nagy területe (artikuláció, akusztikum, percepció), vala
mint a folyamatosan (a 20. században ugrásszerűen) fejlődő metodológia 
újabb szemléletváltásra késztette a kutatókat. Tekintettel azonban a sok eset
ben előzmény nélküli vizsgálatokra, illetve a műszeres kutatások megindulá
sára, ismét a beszédhangok és a hangkapcsolatok kerültek előtérbe. Fokoza
tosan kezdett szélesedni a tudományos érdeklődés a fonetika más aspektusai 
iránt, gondolunk itt elsősorban a beszéddallamra és a temporális sajátossá
gokra, mind artikulációs, mind akusztikai, mind percepciós szempontból.

A fonetika már a 20. század elején egyértelműen kísérleti tudomány volt, 
ami interdiszciplináris jellegéből (is) adódik. (Nem véletlen, hogy ekkortól 
sokáig „eszközfonetikáról” beszéltek, utalva a kísérletes jellegre. Mára ez a 
terminus túlhaladottá vált.) Ha végignézzük a 20. század különféle fonetikai 
vizsgálatait, akkor azt látjuk, hogy mindegyikben túlnyomórészt -  mai szak
szóval -  ún. laboratóriumi beszédet és felolvasást elemeztek. Különösen állt 
ez a műszeres elemzéseket igénylő, főként akusztikai fonetikai mérésekre. Ez 
azt jelentette, hogy az adott vizsgálatot egy előre megtervezett és laboratóri
umi körülmények között rögzített hanganyagon végezték el. Mindez alapve
tően szükséges volt ahhoz, hogy létrejöjjenek azok az alapok, amelyek a nem 
laboratóriumi, illetőleg nem olvasott beszéd elemzését lehetővé teszik. A hu
szadik század utolsó harmadában kezdett a fonetikai kutatási érdeklődés a 
spontán beszéd felé fordulni. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a laboratóri
umi beszéden végzett alapkutatások egy-egy új jelenség megismeréséhez 
nélkülözhetetlenek voltak, és manapság sem kikerülhetők. A beszédelemzés
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tárgya, egységei, illetve szempontjai felsorolásszerűen a következők (artiku
lációs, akusztikai és percepciós tekintetben):

a) fonetikai elemek (artikulációs gesztusok, fonetikai jegyek, akusztikai 
kulcsok stb.);

b) fonetikai egységek (beszédhang, hangkapcsolat, szótag stb.);
c) fonetikai szerkezetek (formánsszerkezet, dallamszerkezet, szövegrészek 

struktúrája, virtuális mondatok stb.);
d) fonetikai események, illetve történések (hangmagasság-változás, szünet

tartás, koartikulációs hatások megvalósulása stb.);
e) fonetikai szabályok realizálódása (hangképzési, hangsúlyozási, koartiku

lációs stb.);
f) a beszéd univerzális és egyéni sajátosságai (fiziológiailag meghatározott, 

illetőleg individuális tények, azonos jelenségek nyelvfiiggő megvalósításai).
A felsorolt területeknek a spontán beszédben történő vizsgálata szinte min

den tekintetben új kutatást igényel. A spontán beszéd egészének, fonetikai 
szerkezeteinek, sajátosságainak, hangzási összefüggéseinek vizsgálatára a 
célzottan rögzített spontán narratívák, dialógusok vagy társalgások mellett 
igen hasznosak a beszédkorpuszok. Ez utóbbiból kiindulva a továbbiakban 
azt tekintjük át, hogy milyen ismeretek állnak már a kutatók rendelkezésére, 
és melyek azok a feladatok, illetve irányok, amelyek felé haladva elérhető a 
spontán magyar beszéd korszerű leírása. Az áttekintés célja egyrészt annak a 
vázlatos számbavétele, hogy milyen alapokra épülhet a spontán beszéd vizs
gálata, ez utóbbiban milyen kérdések kutatása zajlott eddig, valamint hogy 
melyek a jelenleg legfontosabbnak ítélt elvégzendő kutatások. A jelen tanul
mányban a szakirodalmi utalások esetlegesek és jelzésszerű funkciójuk van 
(nem cél az irodalmi áttekintés és kritikai elemzés). Az irodalmi utalások el
sősorban arra szolgálnak, hogy lehetőséget nyújtsanak a részletek és a továb
bi kutatások iránt érdeklődőknek a kiinduláshoz (éppen ezért nem is súlyozott 
idézésekről van szó; többnyire áttekintő művekre hivatkozunk, amelyek a rö- 
videbb tanulmányokat is tartalmazzák).

Spontánbeszéd-korpuszok
A fonetikában, a beszédtechnológiában és a pszicholingvisztikában többfé

le célú és szempontú kutatás számára állnak ma már rendelkezésre ilyen adat
bázisok. Egyre bővül azoknak a nyelveknek a száma, amelyek rendelkeznek 
ilyen jellegű korpusszal. Csupán a jelzés igényével említünk néhány külföldi 
beszédadatbázist az ismertebbek, illetve a sajátosabb célúak közül. A német 
beszédadatbázisok olvasott beszédet, spontán közléseket, narratívákat, elbe
széléseket, nyelvjárási beszédet, telefonon át rögzített beszélgetéseket és kife
jezetten műszeres elemzésre létrehozott igen jó minőségű beszédanyagot tar
talmaznak (pl. a Kiel Corpus of Spontaneous Speech I—III; Verbmobil I., II.; 
HEMPEL; TAXI). Az amerikai angol TIMIT és Switchboard elnevezésű, ol
vasott beszédet rögzítő korpuszok nem spontán beszéden alapszanak. Az
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előbbi személyfüggetlen fonetikai beszédfelismerők betanítására és tesztelé
sére szolgál. Mondatai alkalmasak beszédhangmodellek létrehozására (Gósy 
2005a). Az ATIS (Air Travel Information System) ugyancsak a gépi beszéd- 
felismerés céljára létrehozott adatbázis repülőtéri információval kapcsolatos 
beszédet tartalmaz, amely akusztikai modellek felépítésére alkalmas (ameri
kai angol, főként olvasott beszéd alapján). A japán spontánbeszéd-korpusz a 
kilencvenes évek végén jött létre, monológokat és dialógusokat tartalmaz el
sősorban beszédtechnológiái céllal. Az EUROM és a BABEL (Vicsi-Vig 
1998) beszédadatbázisok a nyugat-európai nyelvekre, illetve az utóbbi bolgár, 
észt, magyar, lengyel és román nyelvre készültek, olvasott beszéd alapúak, 
céljuk a nyelvészeti kutatások kiszolgálása. A London-Lund korpuszban cél
zottan felvett dialógusok találhatók, egy másik angol adatbázis ugyanannak a 
látott történetnek az elmeséléseit (reprodukcióit) rögzíti 20 beszélőtől. Egy 
harmadik angol korpuszban telefonbeszélgetések találhatók, egy negyedikben 
pedig telefonautomatának mondott szövegeket vettek magnetofonra (Clark- 
Fox Tree 2002). Egy éven át rögzítették egy ausztrál pizzatársaság telefonos 
rendeléseit, majd adatolták és elemezték a kapott anyagot (Hutchinson- 
Pereira 2001). Léteznek már kétnyelvű beszédkorpuszok, sőt a 13-20 évesek 
beszédét rögzítő német, ún. kamaszkori beszédadatbázis. A korpuszok nagy
sága és feldolgozottsága nagy különbségeket mutat; jó részükről található in
formáció a világháló különböző helyein.

Magyar nyelvű nyelvjárási adatbázisok (az ELTE-n kiadott Magyar nyelv
járási hangfelvételtár, az MTA Nyelvtudományi Intézet Hegedűs-archívuma) 
tartalmaznak spontán beszédet (is); azonban az évtizedekkel ezelőtt, korabeli 
technikával rögzített hanganyagok fonetikai feldolgozásra csak részleges al
kalmasak. Hasonló a helyzet az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének mag
netofonszalagra rögzített spontánbeszéd-anyagával (Keszler 1983). A magyar 
beszédkorpuszok túlnyomórészt felolvasások; az archiválásuk pedig részle
ges. Nyelvészeti vizsgálatokra alkalmas spontánbeszéd-korpuszt tartalmaz a 
BUSZ1 (Budapesti Szociolingvisztikai Interjú), amelynek adatközlői szocio
lógiailag reprezentatív mintát nyújtanak (Kontra 1987-89; 1988). Az MTBA 
magyar telefonbeszéd-adatbázis vezetékes és mobiltelefonról rögzített ún. te
lefonos beszédkorpusz, amely a magyar beszédtechnológiái kutatások és fej
lesztések támogatására készült. Ez 500 adatközlő hangfelvételeit tartalmazza; 
a beszélők olvasták a szövegeket (Vicsi-Szaszák 2002). A fonetikai szerkeze
tek kutatásához fejlesztenek spontán beszédet tartalmazó korpuszt (ELTE Fo
netikai Tanszék); ebben a mintavételezés, illetőleg az adatközlők kiválasztása 
véletlenszerű. A cél a különböző típusú spontán beszéd gyűjtése további fel- 
használásra. A felvételi körülmények lehetővé tesznek műszeres, akusztikai 
fonetikai vizsgálatokat, a szövegek tartalmilag és műfajilag eltérők. Ez az 
adatbázis jelenleg mintegy 12 órányi anyagot tartalmaz, kisebb részét foneti
kailag elsődlegesen feldolgozták (vö. Markó-Bóna 2006).
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A spontán beszédfolyamat
A spontán beszéd produkciója az a folyamat, amely a megszólalás szán

dékától a kiejtésig tart, rendkívül összetett, és igen nagy egyéni különbsége
ket mutat. A tervezési gyorsaságára jellemző, hogy az elemi ideg-izom ese
mények számát másodpercenként 140 000-re becsülik (Pléh-Lukács 2003). 
A szoros értelemben vett spontán közlésekre jellemző a redundancia és a hi
ány, hiszen mind a gondolatok kialakulása, mind a kivitelezés ugyanazon 
helyzetben jön létre (Fábricz 1988). A redundancia arra utal, hogy a beszélő 
helyenként túlbiztosítja a hallgató számára az elhangzottak megértését, a hi
ány pedig arra, hogy a közlések mind formailag, mind tartalmilag helyenként 
oly mértékben hiányosak, hogy nehezíthetik a megértést. Nem véletlenül te
szik fel időről időre a kérdést, hogy miként képes a hallgató a beszéd rendkí
vüli fonetikai változatosságát feldolgozni (Kohler 2000).

A beszéd egy-egy hangzási jelenségének elemzése különféle eredménnyel 
járhat az adott kommunikációs helyzet, a kontextus és az egyéni sajátosságok 
függvényében. Ahhoz, hogy a nyelvspecifikus fonetikai jellemzőket leírjuk, a 
laboratóriumi beszéd elemzése után szükségesek a spontán beszéden végzett 
vizsgálatok minél több adatközlő bevonásával. A nemzetközi szakirodalom
ban újra előtérbe került a mintegy 20 évvel ezelőtt bevezetett ’finom foneti
kai részletek’ (finephonetic details) vizsgálata.

A szegmentális szerkezet elemzéséről
Az akusztikai fonetikai vizsgálatok célja kezdetben a beszédhangok akusz

tikai jellemzőinek meghatározása volt. Artikulációs szempontból a magán
hangzók viszonylag egyszerűen létrehozható beszédhangok; akusztikai szer
kezetüket az időtartam, az alapfrekvencia, a formánsok frekvenciaértéke, amp
litúdója és sávszélessége határozza meg. A magánhangzó minőségének észle
lése szempontjából a formánsszerkezet döntő fontosságú, a magyarban (és 
több más nyelvben is) az első két formáns (F, és F2) frekvenciája általában 
egyértelműen meghatározza a magánhangzó-minőséget. A magyar magán
hangzók akusztikai szerkezetének első kísérletes vizsgálata Kohn Gyula nevé
hez fűződik (1874-ben), az első oszcillogramokat Gáti Béla készítette 1912- 
ben. A formánsszerkezetre vonatkozó elektroakusztikai elemzéseket Tamóczy 
Tamás 1941-ben végezte el (vö. Gósy-Olaszy 1985). Két évtizeddel később 
Magdics Klára közli eredményeit (1965) az összes magánhangzó spektrális 
szerkezetéről, női, férfi ejtés alapján (vizsgálatait Londonban, a University 
College London egyetemén végezte). Majd Molnár József atlasza tartalmaz 
újabb adatokat 1970-ben (ezek a vizsgálatok is jórészt külföldön történtek). 
Csaknem egy évtized elteltével Bolla Kálmán ábrázolta a magánhangzók for- 
mánsértékeit akusztikai mérések és percepciós tesztek alapján egy nő és egy 
férfi ejtésében (1978). Olaszy Gábor az elektronikus beszéd-előállítás céljából 
mérte a formánsértékeket egy férfi beszélő bemondása alapján (1989). A felso
roltak közép- és határértékekkel szemléltették a formánsok alakulását a külön
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böző kontextusokban. Szalai (1995) három magánhangzó ([a:, i:, u]) különbö
ző hangkörnyezetben megvalósuló Fr  és F2-értékeit ábrázolta sűrűsödési el
lipszisekkel (az első két formáns elhelyezkedésének kétdimenziós ábrázolása, 
a vízszintes tengelyen az F|, a függőlegesen az F2 értékei vannak feltüntetve). 
Kovács Magdolna (1998) sűrűsödési ellipsziseket adott meg az időtartam 
függvényében a magyar magánhangzókra (az azóta elterjedt sűrűsödési ellip
szis szakkifejezést ő alkotta). Valamennyi méréssorozat olvasott anyag, izolált 
szavak, illetőleg mondatok ejtése alapján történt.

A mássalhangzók akusztikai jellemzőinek vizsgálata újabb és újabb prob
lémákkal állította szembe a kutatókat, részben ennek is köszönhető, hogy 
osztályozásuk a mai napig nem egységes. Balassa József (1904) rendszeréhez 
képest Laziczius Gyula terminológiája és kategorizálása már közelebb áll a 
mai csoportosításhoz (1944), ez utóbbit Bárczi Géza -  részben átdolgozva -  
meg is tartotta: zárhangok, réshangok, affrikáták, likvidák (1960). Az akusz
tikai elemzések metodológiájának fejlődésével egyre jobb lehetőség nyílt a 
mássalhangzók akusztikai szerkezetének tanulmányozására. Középpontba ke
rültek az összetett akusztikai szerkezetű mássalhangzók. A zárhangok zönge- 
kezdési idejét a magyar nyelvre is meghatározták (Gósy 2000); az affrikáták 
akusztikai szerkezetére vonatkozó kutatások (Gombocz-Meyer 1909, Bakó 
1937, Fónagy-Szende 1969, Kovács 2002) egyértelmüsítették, hogy a ma
gyar affrikáták egyeshangok. Az akusztikai fonetikai vizsgálatok tükrében a 
hagyományos magyar osztályozás módosításra szorult a réshangokkal kap
csolatban is, az új mássalhangzórendszerben (Gósy 2004) szerepelnek példá
ul a /j/és  a /h/ fonéma különféle realizációi is. Részleges elemzések történ
tek mind a magán-, mind a mássalhangzók akusztikumára vonatkozóan spon
tán beszédben. Tudjuk, hogy a spontán közlésekben a magánhangzók mint
egy 50%-ban redukálódnak (Gósy 1997), vagyis az adott hangminőség sem
leges magánhangzóként realizálódik gyors vagy nem pontos ejtésben, illetve 
koartikulációs következményként. A/j/ fonéma realizációi lényegesen össze
tettebb képet mutatnak a spontán beszédben a feltételezettnél (Menyhárt 
2006). A beszédhangok időszerkezetére vonatkozó első vizsgálatok mintegy 
száz évre tekintenek vissza, a méréseket egy- és kéttagú szavak beszédhang
jain végezték. Magdics (1965) rövid felolvasott mondatokban határozta meg 
a magyar magán- és mássalhangzók átlagos időtartamértékeit különféle 
hangkörnyezetekben. Számos megállapítása ma is érvényes. Az egyes más
salhangzócsoportokat sorrendbe állította időtartamuk szerint, eszerint a likvi
dák a legrövidebbek, a leghosszabbak pedig a zöngétlen réshangok. Kassai 
közöli első ízben adatokat a spontán beszédben mért hangidőtartamokról 
(1979), hangsúlyozva a beszélők egyéni jellegzetességei, illetve a hangkör
nyezet szerepét a kvantitásban. Olaszy (2000) elsőként vette alapul a beszéd- 
szintézissel előállított folyamatos beszédet a beszédhangok specifikus időtar
tamainak meghatározására. A hangkapcsolódások fonetikai elemzése még a 
laboratóriumi beszéd tekintetében is szórványos; szólista felolvasása alapján
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egyfajta adatbázis már rendelkezésre áll (vö. http://fonetika.nytud.hu); a spon
tán megnyilatkozásokban előforduló hangkapcsolatok vizsgálata azonban 
mind ez ideig csupán egy-egy részkérdésre terjedt ki (Olaszy 2007).

A szakirodalomban közölt különböző adatok nem fedik egymást teljes 
mértékben (akár az átlag-, akár a szórásértékeket tekintjük), ami a kísérleti 
anyag, a mérési módszerek és eszközök, illetve az adatközlők ejtésének kü
lönbségeiből adódik. Mindezek ellenére az eddigi eredmények óriási jelentő
ségűek mind az alapkutatások, mind az alkalmazott fonetika, illetőleg a be
szédtechnológia szempontjából. A megállapítások bizonytalansága sokszor 
abban gyökerezik, hogy csupán egy-két beszélő ejtését tükrözik, a lehetséges 
kontextusok száma erősen korlátozott, nem a spontán beszédet jellemzik, a 
minta nem reprezentatív. Nincs olyan elemzés, amely reprezentatív mintára, 
valamint spontán beszédre vonatkozó adatokat tartalmazna, pedig ez mind az 
alapkutatások, mint azok felhasználása szempontjából fontos lenne. Számos 
további kérdés megoldásához több adatközlő spontánbeszéd-anyaga szüksé
ges, illetőleg egyre inkább nélkülözhetetlen a spontánbeszéd-adatbázison tör
ténő elemzés.

Nagyobb mennyiségű (hosszabb időtartamú) spontán beszédet igényel pél
dául a következő jelenségek, fonetikai struktúrák vizsgálata. Miként alakul a 
koartikulációs sajátosságok következtében a magánhangzók és a mássalhang
zók akusztikai szerkezete a spontán beszédben (egy, több és relatíve sok adat
közlő esetén)? A spektrális eloszlás és az időviszonyok milyen összefüggése
ket mutatnak? A fonológiai időtartam hogyan realizálódik a spontán beszéd
ben? Van-e hatása erre a spektrális tulajdonságoknak? Van-e hatása a szóhosz- 
szúságnak, a fonetikai pozíciónak, illetőleg a hangsúlynak a magánhangzók 
paramétereire? Milyen beszédhang-gyakoriságot látunk a spontán beszédben? 
Vannak-e és milyen szociofonetikai jellegzetességek? Hogyan változik az arti
kuláció és az ennek következtében létrejövő akusztikai adatok nők, férfiak és 
gyermekek esetén? A beszédprodukció legfelső szintjének működése milyen 
következményekkel jár az artikulációra (az olvasás és a spontán beszéd eltéré
sei). Hogyan realizálódnak a hangkapcsolódások a spontán beszédben? A spon
tán beszéd jelenségei miként hatnak a beszédfeldolgozásra?

Koartikulációs folyamatok a spontán beszédben
A beszédhangok a beszéd során befolyásolják egymás képzését. A beszéd

nek ezt a jelenségét a beszédhangok egymásra hatásának, koartikulációnak 
nevezzük. A különböző beszédszerveknek bizonyos időre van szükségük ah
hoz, hogy az egyik beszédhangra jellemző képzési helyzetből (artikulációs 
konfiguráció) a másik hang képzési helyzetébe jussanak; eközben módosul
nak az ejtési sajátosságok. A koartikulációs folyamatokat nyelvi (fonológiai) 
szabályok is vezérlik, amelyek további sajátos megvalósulást eredményeznek 
a spontán közlésekben.

http://fonetika.nytud.hu
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A koartikulációs folyamatok korszerű módszerekkel történő vizsgálata el
engedhetetlen fontosságú az alkalmazott fonetika számára is, mind a beszéd- 
szintézis, mind a beszélő személy felismerése szempontjából. A közelmúlt 
egyik fontos kutatási eredménye, hogy a [h] mássalhangzó teljes zöngésedé- 
sétől a teljesen zörejes változatokig számos megvalósulásra akadt példa ti
zenkét beszélő bemondásában. A zöngésedés mértéke részben az időtartam, 
részben az intenzitás függvénye. Minden beszélőnél volt példa olyan realizá
ciókra is, amelyek a mássalhangzó teljes vokalizálódását mutatták, ekkor a 
két magánhangzó közötti zönge mintegy „egybeolvadt” a megelőző és a kö
vető hanggal. A zöngésedés mértékét szignifikáns mértékben befolyásolta a 
követő magánhangzó típusa (Gósy 2005b). A kutatások másik fontos területe 
a nazális mássalhangzók koartikulációs hatása, amelyek hatására a magán
hangzók képzése különféle mértékben módosulhat. Két nazális mássalhangzó 
között a magánhangzók második formánsának értéke változik a legnagyobb 
mértékben. A magyarban az előre ható nazalizáció erősebben érvényesül, 
mint a hátra ható (Horváth 2005). A zöngésségi hasonulások megvalósítása a 
szóhatáron is erőteljesen működő szabály a magyarban. Az elemzések mégis 
azt igazolták, hogy spontán beszédben az időtényező függvényében történik a 
realizációja. Ha a két szomszédosán ejtett szó között a szünet egy bizonyos 
értéket meghalad, a zöngésségi hasonulás nem jön létre (Gósy 1998). Fono
lógiai elemzések szerint a két magánhangzó találkozásakor érvényesülő hiá- 
tustöltés az [i]-t tartalmazó magánhangzó-kapcsolatokban szinte mindig, az 
[e:]-t tartalmazókban pedig pozicionális függőségben valósul meg (Siptár 
2002). Az akusztikai fonetikai vizsgálatok eredményei jelentősen árnyalták 
az elméleti feltételezéseket (Menyhárt 2003, 2006). Eszerint a [j] betoldása 
az összes [i]-t tartalmazó magánhangzó-kapcsolat csupán háromnegyedénél 
fordult elő tíz személy felolvasott mondataiban. A magánhangzó-kapcsolódá
sok akusztikai megvalósulását a beszéd sebessége is befolyásolhatja.

A különböző jelenségek elemzése igazolta, hogy az adatközlők ejtése nagy 
változatosságot mutat a koartikuláció megvalósításaiban. Az okok között fel
sorolhatok a beszédszervek különbözőségei, az egyéni ejtésmód és a beszéd- 
sebesség is. A koartikulációs folyamatok vizsgálatával jobban megismerhetők 
a folyamatos beszéd sajátosságai, pontosabban meghatározhatók a beszéd
hangok egymásra hatásának akusztikai következményei. Az eddigi kutatási 
eredmények döntő többsége azonban laboratóriumi körülmények között fel
vett, felolvasott mondatokon alapszik. A koartikuláció további, spontán be
széden és minél nagyobb mintán végzett akusztikai fonetikai elemzése egyre 
időszerűbbé vált (az alkalmazott területek igényei szerint is).

A szupraszegmentális szerkezet elemzéséről
A szupraszegmentális szerkezet meghatározásával kapcsolatban sok a bi

zonytalanság mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban. A szegmentális 
szerkezetre épülő, ún. szupraszegmentális (vagy prozódiai) jelenségekre az
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elmúlt évtizedekben nagyobb figyelmet fordítottak, mint korábban. „A szup- 
raszegmentális szerkezet a beszédprodukciós folyamat által létrehozott 
komplex beszédjelnek az a vetiilete, amely az idő, a frekvencia és az intenzi
tás folyamatváltozásaiként írható le, és amelynek az észlelése kizárólag ál
landó viszonyításban lehetséges” (Markó 2005: 21). A legkorábban és a leg
gyakrabban a beszéddallam sajátosságait vizsgálták, jóval ritkábban a be
szédsebességet, a szünetezést, a hangsúlyt vagy a hangszínezetet. Alapkő 
Magdics Klára és Fónagy Iván munkája (1967) a magyar intonáció osztályo
zását és jellemzését tekintve. Ezt követően számos kutatás foglalkozott kü
lönféle megközelítésben és módszerekkel a beszéddallam kérdéseivel (példá
ul Elekfi-Wacha é. n. [2003], Varga 1993, Olaszy 2005). Egyre bővül -  kísér
leti adatokkal is -  a magyar intonációs rendszer fonológiai és fonetikai leírá
sa. Itt különösen meghatározó az, hogy már nem volt lehetséges a mondatok 
szintjére korlátozódó elemzés. Úttörő ebből a szempontból a rögzített spontán 
beszélgetés intonációs elemzése (Markó 2005).

A szünet olyan kismértékben akaratlagos beszédkimaradás a beszédfolya
matban, amely néma vagy jellel kitöltött, de független a beszédhang képzésé
től. Multifunkcionális a levegővételtől a beszédtervezés diszharmóniáinak 
feloldásán át a megértés és az értelmezés biztosításáig. A szünetvizsgálatok 
már meglévő eredményei számos újabb kérdést tártak fel, amelyek kutatása a 
jövő feladatai közé tartozik (pl. a néma és a kitöltött szünetek aránya, az is
métlések közötti szünet fonetikai jellemzői és funkciója, avagy az individuá
lis sajátosságok elemzése).

Számos ismeretünk van már a beszédtempó tényezőiről, a tempó és a be
szédpercepció összefüggéseiről, az életkori változásokról, a felolvasás 
temporális sajátosságairól, illetőleg a beszélő személyére jellemző informáci
ókról (vő. Bóna 2007). Kimutatták, hogy a spontán narratívához képest a tár
salgásra jellemző artikulációs tempó 10%-kal gyorsabb, valamint hogy a be
szédprodukció „folyamatosabb” a társalgásban, mint a monológokban. Ez azt 
jelenti, hogy a társalgásban 40%-kal gyakrabban fordul elő szünet mondat
egység határán, ennyivel tervezettebb a szünethasználat (Markó 2005, 2006). 
A különböző műfajú (olvasott és elmondott) szövegek temporális sajátossá
gait többen vizsgálták (Imre 2005, Olaszy 2006), rendszeres áttekintés azon
ban még nem áll rendelkezésre.

A spontán beszéd tagolása jelentősen eltér az interpretatív megnyilatkozá
sok, avagy a felolvasás kiejtési sajátosságaitól. Ez utóbbi esetekben a beszéd
produkciós mechanizmus kezdeti folyamatainak tervezésére nincsen szükség, 
a beszélő „készen kapott” szöveget hangosít meg. így sokkal nagyobb mér
tékben képes a hangosítás jellemzőire figyelni, illetőleg azokat tudatosan 
megvalósítani. Spontán beszéléskor a beszélő a produkciós folyamatnak 
gyakran csak a legvégső szakaszában jut el a közlés számos artikulációs sajá
tosságának az összerendezéséhez, így például a tagoláshoz is. Az átlagos be
szélők a folyamatos beszéd tagolását részben bizonyos kognitív folyamatok,
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részben fiziológiai tényezők (például a légzés) mentén szervezik, semmint a 
szövegátadás tartalmi és formai sajátosságainak tudatos jelzései alapján. 
A hallgató ugyanakkor mindvégig arra kényszerül, hogy valamiképpen tagol
ja, bizonyos egységekre bontsa az elhangzottakat, s ezeknek az egységeknek 
mentén ismerje fel az összefüggéseket. A spontán beszéd „virtuális mondata
inak” percepciós határait a szünetek (néma vagy kitöltött) megjelenése, az 
alaphangmagasság csökkenése vagy lebegése, valamint a szemantikai struk
turáltság eredményezi (vö. Gósy 2004). Ezen a területen azonban ugyancsak 
számos további kísérletre van szükség.

Megakadásjelenségek a spontán beszédben
A spontán beszéd megakadásjelenségeivel kapcsolatban az elmúlt évtize

dekben számos elemzés született, elsősorban angol nyelven. A hasonló kuta
tások a magyar beszéddel kapcsolatosan alig 10 évre nyúlnak vissza. A be
szédtervezés rejtett folyamatainak működésére utaló hibák vizsgálata ugyan 
inkább a pszicholingvisztika tárgykörébe tartozik, de egyes típusok elemzése 
fonetikai megállapításokra is lehetőséget ad. Az első magyar „nyelvbotlás- 
korpusz” (a spontán beszédben hallott, főként hiba típusú megakadások gyűj
teménye) mintegy 2000 adatán elvégzett átfogó elemzés azt mutatta, hogy a 
szegmentális szintet érintő hibák a fonetikai és nem a fonológiai tervezés pil
lanatnyi deficitjére utalnak a magyarban (Gósy-Markó 2006). A vizsgálat 
eredményei szerint az artikulációs jegyek közül a mássalhangzók képzéshe
lye a legváltozékonyabb (az artikulációs hibák mintegy 80%-ánál ez módo
sul); a magánhangzóknál pedig a nyelv vízszintes mozgásában következik be 
változás a legnagyobb arányban artikulációs hiba esetén. Az egyes megaka
dástípusok megjelenése és a szünettartás közötti feltételezett összefüggés 
elemzéséhez ugyancsak nagy mennyiségű spontán beszéd szükséges. A be
szédtervezés bizonytalanságára utaló ismétlések például szintén számos kér
dést vetnek fel, amelyeknek fonetikai vetiilete is van, például hogy a beszélő 
a hangsorból hány beszédhangot ismétel, hogy a megakadás szótaghatáron 
érvényesül-e, avagy hogy mely szófajokat érinti. A téves szótalálások elem
zésével a mentális lexikon szerveződéséről, aktiválásáról és a fonetikai terve
zésről kapunk pontosabb képet.

A társalgás fonetikájáról
A társalgás fonetikai jellegzetességeinek vizsgálata az elmúlt években in

dult meg (Markó 2006). A kutatások eredményei azt mutatták, hogy a társal
gás temporális jellegzetességei eltérnek a monologikus közlésekétől. A dialó
gusokban a néma szünetek általában rövidebbek, kitöltött szünetek pedig jó
val ritkábban fordulnak elő, mint a monológokban. Ugyanazon beszélőknél a 
spontán narratívákhoz képest a társalgásban mintegy 50%-os beszédtempó- 
gyorsulás volt megfigyelhető.
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A társalgások fonetikai elemzése kiegészíti a diskurzuselemzés eredmé
nyeit (Dér-Markó 2008). A diskurzusjelölők olyan nyelvi-pragmatikai egysé
gek, amelyek a társalgás szerkezetét, felépítését jelzik; elkülönülnek a mon
dat többi részétől (a beszédben ezt az előttük és utánuk megjelenő szünet jel
zi). A magyar nyelvre vonatkozó fonetikai elemzések módosították a diskur
zuselemzés megállapításait: négy beszélővel rögzített, két órás társalgás vizs
gálata azt mutatta, hogy a diskurzusjelölök előtt és után a szünetek megjele
nése nem törvényszerű. Az egyes nyelvi egységek diskurzusjelölő funkciója 
tehát több tényező függvénye (intonáció, pozíció, szünet). A további kutatá
sok feladata egy olyan kritériumrendszer kidolgozása, amely meghatározza 
ezeket a tényezőket, valamint elkülöníti egymástól a diskurzusjelölő funkciót 
ellátó és az egyéb nyelvi egységeket (például a tervezés és kivitelezés disz
harmóniájából adódó megakadásjelenségeket).
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